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Ръководството за дезинфекция на Hagleitner е един справочник за Вашите въпроси, свързани с 
дезинфекцията.  

 
С използването на функцията за търсене, горе в дясно, можете бързо и лесно да търсите мерки 
за дезинфекция, видове бактерии или вируси. 

 
• Основни понятия на дезинфекцията 
• Обичайни бактерии и вируси в областта на социалните грижи  
• Хигиенни планове  при бактериални и вирусни заболявания 

 

 
Преди да Ви представим ръководството за дезинфекция, Ви предлагаме едно кратко въведение в най-
важните понятия на дезинфекцията.
 

 

 
 
 
 

дезинфекция 
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Основни 
понятия: 

 
Какво е почистване: 

 
Под почистване разбираме премахването на замърсявания и белтъци. Замърсяването и 
белтъкът са основната база за развитието на бактерии. Чрез премахването им се отстраняват и 
до 80 % от бактериите. 
 
Какво е дезинфекция: 

 
Под дезинфекция разбираме убиването на най-малко 100 000 бактерии. Една дезинфекция 
може да бъде успешна само ако се прилага върху чисти повърхности. Дезинфекцията не 
осигурява стерилна повърхност. 

 
Какво е стерилизация: 

 
Стерилизацията е убиване на всички бактерии, така че да няма нито една 
оцеляла бактерия. 

 
 
 
Видове дезинфекция на ръцете:  

 

  

 
 
 

Дезинфекция 
на ръцете 

 
 

Дезинфекция на 
ръце 

Хирургична 
дезинфекция 

на ръце EN 
12791 

Хигиенична 
дезинфекция на 

ръце 
EN 1499 

Хигиенична 
дезинфекция на 

ръце 
EN 1500 
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Хигиенична дезинфекция на ръцете: 
 

Една хигиенична дезинфекция на ръцете се извършва чрез нанасяне на алкохолни препарати 
без добавяне на вода. Това е най-сигурната и бърза мярка за предотвратяване пренасянето на 
потенциални причинители на болести. Една хигиенична дезинфекция на ръцете може да се 
направи по всяко време върху чисти ръце. Едно предварително измиване е необходимо ако 
ръцете са замърсени с белтък. Подходящи продукти: septLIQUID SENSITIVE, septLIQUID PLUS, 
XIBU septGEL. 
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 Хирургична дезинфекция на ръце: 

При хирургичната дезинфекция на ръце съгласно европейския стандарт EN 12791 ръцете и 
предмишниците първо се намазват със средство за дезинфекциране на ръце. По време на 
последващата фаза на втриване ръцете и предмишниците се натъркват старателно. По време на 
втриването ръцете и предмишниците трябва да бъдат напълно намазани. Подходящ продукт: 
septLIQUID SENSITIVE 

Хигиенично измиване на ръцете: 
 

При хигиеничното измиване на ръцете продуктът се прилага с вода. Продуктът се отмива с вода 
и ръцете се подсушават с хартия. Този процес показва, че той също може да бъде използван 
като мярка за дезинфекция, но не е толкова ефективен, колкото хигиеничната дезинфекция 
на ръцете. Тази мярка се препоръчва при WC- съоръженията, но не е достатъчно като 
дезинфекция на ръцете напр. в кухнята. Подходящи продукт: septFOAMSOAP 

 
Дезинфекция на посуда: 

 
За дезинфекция на посуда става въпрос, когато се постига доказано намаляване на степени > 5 
log. Бактериите се умъртвяват едва при температура по-висока от 70 C° . Това означава, че при 
посудата във всички случаи трябва да се достига тази температура. Изискванията за термична 
дезинфекция в хигиената на посудата са спазени, когато изобразените в таблицата температури 
в следните области се прилагат върху посудата.  Ако тези температури не се постигат трябва да 
бъде извършена една хемотермична дезинфекция. Това означава, че трябва да бъде дозиран 
един продукт, който съдържа дезинфекциращи компоненти. Подходящи продукти: integral 
CLEAN CL, ecosolBIO DES 

 
 
 
Терм. дезинф. 

Хотелиерство/ 
   Гастрономия 

Големи кухни/ 
Обществено хранене 

 
 

Домове за възрастни хора 
 Темп. Време Темп. Време Темп. Време 

Почистване 65°C  55-65°C 90 сек. 55-65°C 120 сек. 
 

Гланциране 
 

80°C 
  

80°C 
 

30 сек. 
80°C 
83°C 

       85°C 

30 сек. 
15 сек. 
10 сек. 

 
 

Дезинфекция на прането: 
 

Преди прането се дезинфекцираше при температура на пране от 95°C (изпечен). 
Мерките за спестяване на енергия (ток, време, вода) и чувствителните влакна довели до това, 
прането да се дезинфекцира при ниски температури, чрез прибавяне на продукт, съдържащ 
дезинфекщиращи компоненти, които са щадящи и енергоспестяващи. Особено препоръчително 
е дезинфекциращото изпиране на кухненско облекло, пране и принадлежности за почистване 
(мопове и кърпи за избърсване) в здравеопазването и оздравителните процедури. Подходящи 
продукти: havon D10, havon PERFECT 

 
Дезинфекция на повърхности: 

 
Средствата за дезинфекция на повърхности функционират правилно само върху 
предварително почистена повърхност. Особено, замърсяванията от белтъци и мазнини трябва 
да бъдат отстранявани незабавно с подходящ почистващ препарат. Важно е да бъдат спазени 
концентрацията на приложение и времето на действие. Бързодействащите дезинфектанти на 
базата на алкохол действат, докато алкохолът не се изпари. Пример: hygienicDES FORTE има 
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време на действие от 1 мин., след това повърхността трябва да бъде навлажнена с hygienicDES 
FORTE. При средства за дезинфекция на повърхности, които се разреждат с вода, повърхността 
не трябва да остава влажна през периода на експозицията, тези продукти се абсорбират от 
повърхността и след това действат. Пример: За hygienic3000 е предписана концентрация от 2 % с 
време на действие от 15 минути. Това означава, че повърхността не трябва да бъде влажна 15 
минути, но продуктът се нуждае от 15 минути, за да убие всички микроби през това време. Едва 
след 15 минути повърхността може да бъде използвана отново. Подходящи продукти за бърза 
дезифекция (не трябва да се разреждат с вода)  hygienicDES FORTE,  hygienicPLUS, hup 
DISINFECT,  wcDISINFECT.  Подходящи продукти за дезинфекция на повърхности (трябва 
да се разреждат с вода) hygienicPERFECT, hygienic3000, hygienicVIRUZID, integral 
DISINFECT. 

 
 
Дозираща таблица: 

 
 0,25 % 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 2,5 % 4 % 5 % 7 % 7,5 % 

1 литър 2,5 мл 5 мл 10 мл 15 мл 20 мл 25 мл 40 мл 50 мл 70 мл 75 мл 
2 литра 5 мл 10 мл 20 мл 30 мл 40 мл 50 мл 80 мл 100 мл 140 мл 150 мл 
3 литра 8 мл 15 мл 30 мл 45 мл 60 мл 75 мл 120 мл 150 мл 210 мл 225 мл 
4 литра 10 мл 20 мл 40 мл 60 мл 80 мл 100 мл 160 мл 200 мл 280 мл 300 мл 

5 литра 12,5 мл 25 мл 50 мл 75 мл 
100 
мл 125 мл 200 мл 250 мл 350 мл 375 мл 

8 литра 20 мл 40 мл 80 мл 120 мл 
160 
мл 200 мл 320 мл 400 мл 560 мл 600 мл 

10 литра 25 мл 50 мл 
100 
мл 150 мл 

200 
мл 250 мл 400 мл 500 мл 700 мл 750 мл 

20 литра 50 мл 100 мл 
200 
мл 300 мл 

400 
мл 500 мл 800 мл 

1000 
мл 

1400 
мл 

1500 
мл 

30 литра 75 мл 150 мл 
300 
мл 450 мл 

600 
мл 750 мл 1200 мл 

1500 
мл 

2100 
мл 

2250 
мл 

 
 
Указания за използване: Общото количество на готовите разтвори от дезинфектанти се 
получава от посоченото количество дезинфектант и различното количество вода. 
Пример: 10 литра от един 1 %-ов готов разтвор от дезинфектант = 
100 мл дезинфектант + 9,9 литра вода 
 
Приготвяйте ежедневно нови разтвори от дезинфектанти. Трайност на готови разтвори от 
дезинфектант, напр. в системни бутилки HAGLEITNER до 14 дни. 

 
Бактерии: 

 
Бактериите се състоят от една единствена клетка и по този начин са микроскопични. За да 
получим 1 мм бактерии трябва да нанижем 1000 перли на една огърлица. Те трябва да се хранят 
както другите живи същества. Бактериите са почти навсякъде (въздух, земя, вода). 
Благоприятните условия за живот са влажност, топлина и добра хранителна среда (кърпи за 
попиване, кранове на батерия, храни извън хладилника).  Там те се размножават най-добре. При 
благоприятни условия от една бактерия за 17 часа се развиват 17 милиарда бактерии. Целта на 
дезинфекцията е да намали броя на бактериите дотолкова, че от тях да не произлиза 
непосредствена опасност. Освен това има бактерии, които образуват токсини. Те могат да 
предизвикат хранително отравяне. За да се спре това, в повечето случаи е достатъчно да се 
спази непрекъснатото охлаждане на продуктите.  
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Препоръки за начина на действие срещу 
бактерии: 

 
Ефективността на всички дезинфектанти на фирма Hagleitner е тествана и потвърдена от две 
независими експертизи (една немска и една австрийска). При продуктите за ръце експертизите се 
извършват в съответствие с европейските стандарти. При дезинфектантите за повърхности в 
съответствие със стандартните методи на DGHM. 

 
EN 1499: Дезинфекциращо измиване на ръцете (хигиенично измиване на ръцете): 

septFOAMSOAP  

EN 1500: Хигиенична дезинфекция на ръцете: всички septLIQUID продукти и XIBU 

septGEL 

EN 12791: Хирургична дезинфекция на ръце 

 
Тези 2 експертизи ще бъдат сертифицирани според  ÖGHMP (Австрийско дружество за хигиена, 
микробиология и превантивна медицина), VAH (Асоциация за приложна хигиена), по-рано 
DGHM (Немско дружество по хигиена и медицина). Експертизите ще бъдат признати от 
дружествата, ще получим за всеки продукт една експертиза/ сертификат, 
потвърждаваща ефективността им. 

 
Само при един неправилен начин на дезинфекциране може да останат голям брой бактерии. 

 
При създаването на експертизата някои от микроорганизмите ще бъдат тествани. Те са избрани 
така,  че да може да се потвърди, че един продукт действа срещу тези микроби, срещу всички 
бактерии освен туберкулозни и спорообразуващи бактерии (Clostridium difficile). Пример от 
практиката: Клиентът пита дали продуктът действа срещу EHEC. Може да отговорите на въпроса 
с ДА, дори ако няма експертиза точно за този микроб, тъй като щамът на зародиша EHEC е 
бактерията E.coli, която от своя страна е стандартно тествана бактерия. 

 
 
 

 
 

Бактериален тест / Микробиологични изследвания на околната 
среда: 

 
За да се избегне погрешен начин на работа или, за да се проведе функциониращ начин на работа, 
може да бъде направено едно изследване на микробиологичната среда с помощта на бактериален 
тест. Като пример, в Австрия бактериалният тест може да бъде поръчан на Хигиеникум в Грац- 
имейл office@hygienicum.at   (Разходи за доставка прибл. € 20,-- вкл. идентифициране на 
микроорганизмите и заключителен доклад). 
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Повърхностите, върху които бактериалните тестове са полезни: дъска за рязане, нож за 
рязане, работна повърхност, посуда, месомелачка, дръжки на врати, повърхности в кухнята, 
склад за сухо съхранение, хладилно помещение. 
 
Резултатът е в единица CFU = единица образуваща колония на 100 см² или в единица „Тревна 
площ“ ( > 10.000 бактерии на 100 см²). 

 
Заключението трябва да е под 100 единици образуващи колония на 100 см². 
При посуда и пране граничната стойност е 20 единици образуващи колония на 100 см². 

 
 
 

Резистентни микроорганизми: 
 

Под резистентни микроорганизми се разбират бактерии, които са резистентни към някои 
антибиотици в човешкото тяло. Всички дезинфекциращи средства действат срещу 
резистентните микроорганизми. Резистентните микроорганизми се развиват чрез 
използването на антибиотици.  Чрез използване винаги на едни и същи дезинфекциращи 
средства няма как да се образуват резистентни микроорганизми, така че няма смисъл 
периодично да сменяте дезинфекциращите средства. 

 
Примери за резистентни микроорганизми: MRSA, ESBL, EHEC, Pseudomonas, 
Clostridium difficile 

 
 
 

Туберкулоза и спорообразуващи бактерии: 
 

Тези два бактериални вида за изключени от ÖGHMP / DGHM / VAH, защото те са особено 
устойчиви и следователно трябва да бъдат оценени за тяхната ефективност с отделна 
експертиза. В каталога, в обобщаващата таблица ще откриете кои продукти действат срещу тях. 
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Общи бактерии в областта на социалните грижи: 
 
ESBL: (също E. coli) 

 

 
 
 
E. coli е част от чревната флора. Извън червата една бактерия E. coli може да причини инфекция, 
тъй като микроорганизмът се намира "на погрешно място". Примери за инфекции са: уретрални 
инфекции, перитонит или менингит при новородени (инфекция по време на раждане). 
 

Ефективен срещу ESBL и E. coli: Всички наши дезинфектанти, които са сертифицирани 
според  ÖGHMP / VAH. 

 
 
 
 
Staphylokokkus  aureus  –  класически гноен микроорганизъм  /  
MRSA  (Мулти Резистентният Staphylokokkus Aureus) 

 

 
 

Staphylococcus aureus при повечето хора се намира по кожата и в горните дихателни пътища. 
Обикновено той не причинява никакви болестни симптоми. Микроорганизмът има, поради 
неблагоприятни условия или слаба имунна система, възможността да се разпространява, това 
може да доведе до кожни инфекции (циреи), а в тялото до животозастрашаващи болести като 
пневмония, възпаление на ендокардата, шок-синдром и замърсяване на кръвта. Когато 
микроорганизмът развие една резистенция1 срещу антибиотици е много трудно да се пребори.  
Целта е да се избегне предаването на MRSA върху неинфектирани пациенти. 9 от 10 пациента 
не са инфектирани, въпреки контакта. Трябва да се предотврати инфектирането на този 
пациент. В кухнята Staph. Aureus играе голяма роля, тъй като се превръща в токсична 
бактерия. Ако Staph. Aureus попадне напр. от малка рана на пръста в храната и има 
необходимото време да се размножи (без охлаждане), при нагряване той образува отрова, от 
която напр. се причинява т.нар. лятна диария. 
 
Ефективен срещу Staph. Aureus и MRSA: Всички наши дезинфектанти, които са 
сертифицирани според  ÖGHMP / VAH. 
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VRE: Ванкомицин резистентният Enterokokkus faecium 
 

 
 
 

Ентерококите са млечнокисели бактерии, които имат важна роля в храносмилателната система. 
Млечнокиселите бактерии в организма, имат положителен ефект, но някои щамове на 
ентерококите имат отрицателни ефекти и могат да причинят инфекции. Ванкомицинът е 
антибиотик, който е разработен специално за Enterococcus faecium резистент и така при хора с 
проблеми в имунната система може да предизвика инфекции (инфекция на пикочните пътища). 

 
Ефективен срещу VRE: Всички наши дезинфектанти, които са сертифицирани според  
ÖGHMP / VAH. 
 

 
 
 
 
Pseudomas aeruginosa: 

 

 
 

 
Pseudomonas е род на пръчковидни, активно движещи бактерии. Те са особено важни, тъй като 
те се превръщат във влажни микроорганизми и повечето от тях развиват резистентност2 към 
антибиотици.  Те също така са способни да образуват по-високо количество на слуз, която ги 
предпазва от антибиотици и дезинфектанти. Докато бактерии от рода Pseudomonas при хора със 
здрава имунна система рядко причиняват заболяване, те могат да причинят при хора със слаба 
имунна система инфекции на дихателни и пикочни пътища, рани,  пневмония, отравяне на кръвта 
и сърдечно-съдови заболявания. Особено внимание към вази с цветя, инхалатори, 
овлажнители за въздух. Pseudomonas aeruginosa има във водните тръби, бактерията образува 
един биофилм (слуз) от вътрешната страна на тръбата, чрез който тя се освобождава 
непрекъсната в питейната вода. Опасност и при хидро-масажни вани. 
 
Ефективен срещу Pseudomonas aeruginosa: Всички наши дезинфектанти, които са 
сертифицирани според  ÖGHMP / VAH. Внимание, ако има биофилми първо трябва те да 
бъдат отстранени. 
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Legionellа: 
 

 
 
 
Легионелата е род на пръчковидните бактерии. Легионела има там, където се нагрява вода, която 
осигурява идеални условия за разпространението им. Пример: 
 

• Системи за производство и за разпространение на топла вода 
• Плувни басейни 
• Въздушни скрубери в климатици 
• Освежители за въздух 
• Училищни душове и други обществени душове 
• Вани, стационарни вани 
• Неработещи тръбопроводи 
• Бойлери 

 
Едно предаване на легионела принципно е възможно и при контакт с чешмяна вода. Не всеки 
контакт с вода, съдържаща легионела води до рискове за здравето. Само вдишването на вода, 
съдържаща бактерията може да доведе до заболяване. Пиенето на вода,  съдържаща легионела не 
представлява опасност за здравето при хора със здрава имунна система. 
 

Ефективен срещу легионела: Изплакнете инсталацията с топла вода 
Загрявайте ежеседмично бойлерите 1 x до 70 °С. 

 
 
 
 
 
Clostridium difficile  

 

 
 
 

Бактерията Clostridium difficile е чревна бактерия, която се разпространява когато умират, след 
употребата на антибиотици, други бактерии, живеещи в червата.  На тези места  Clostridium 
difficile атакува и се разпространява изключително бързо. Бактериите произвеждат токсини, 
които разрушават чревните клетки и причиняват диария. Инфекцията е по фекално-анален 
път (т.е. от стола в устата) и за това благоприятства и лошата хигиена. Често се случва при 
по-възрастни и болни хора и обикновено завършва фатално. 

 
 Ефективен срещу Clostridium: hygienicVIRUZID. Без алкохолни дезинфекциращи 
средства,  следователно ръцете  2 x се измиват със сапун. 
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Туберкулоза: 
 

 
 

Туберкулозата (TBC, Schwindsucht, Morbus Koch) е една световно разпространена бактериална, 
инфекциозна болест, която се причинява от различни видове микобактерии и засяга, при хората, 
най-често белите дробове. Тя води световната статистика на смъртоностни инфекциозни болести. 
През 2008 г. от инфекциозната болест туберкулоза умират над 1,8 милиона хора. ТВС се предава 
чрез капкова инфекция (смях, говор, кашлица, кихане), но също и от ръцете, кожата и повърхности. 
Да се спазва и при замърсени прибори, посуда, чаши. 

 
 

Ефективен срещу TBC: Всички алкохолни дезинфектанти и hygienicVIRUZID 
 
 
 
 
Салмонела: 

 

 
 

Салмонелата принадлежи към пръчковидните бактерии. Те причиняват тежко повръщане. Освен 
това, инфекцията често се причинява чрез храната (яйца). Извън тялото на човек или на животно 
салмонелата е жизненоспособна седмици наред. Чрез излагане на топлина салмонелата умира 
при 55 C° след час, при 60 C° след половин час. За да се предпазите от салмонела се 
препоръчва затопляне на храната за поне 10 минути на 75 C° (вътрешна температура). При 
замразяване бактериите не умират. 

 
Ефективен срещу салмонела: Всички наши дезинфектанти, които са 
сертифицирани според ÖGHMP / VAH. 
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Campylobacter: 
 

 
 
Campylobacter е род бактерия с форма на тирбушон и най-често се разпространява чрез храната 
(свинско месо, домашни птици) в кухнята. При хората бактерията Campylobacter причинява 
възпалителна диария. Бактерията Campylobacter и салмонелата спадат към най-честите 
бактериални причинители на диария. Чрез замразяване на храната Campylobacter може да бъде 
убита. 
 

Ефективен срещу Campylobacter: Всички наши дезинфектанти, които са 
сертифицирани според ÖGHMP / VAH. 

 
 
 
 
 
Листерия: 

 

 
 

Листерията е бактерия, която може да се разпространява дори и при неблагоприятни условия, 
като например в хладилника. Тя често се появява в сурови животински храни като месо, риба и 
мляко. Възрастните хора трябва да избягват студено-пушена риба, сурово мляко и прясно 
сирене. Ако хладилната верига не се изпълнява стриктно е възможно във варената шунка да се 
съдържат големи количества от листерия, които могат да причинят животозастрашаващ 
менингит и отравяне на кръвта. 

 
Ефективен срещу Listerien: Всички наши дезинфектанти, които са сертифицирани 
според  ÖGHMP / VAH. 
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Вируси: 
 

 
 
 

Вирусите са много по-малки от бактериите. За разлика от бактериите вирусите не са независими 
същества. За да се разпространяват, те трябва да проникнат в чужда клетка. Те програмират тази 
клетка така, че тя да забрави своето предназначение и единствено да произвежда вируси. Вирусите 
се появяват подобно на бактерии в земята, течностите, но също така във въздуха и кръвта. Пример 
за вирусни болести: грип, херпес, СПИН. 
 
Ние различаваме два вида вируси: 

 
 
 
 
 

Вируси 
 
 
 

 

 
 
 
 

с обвивка без обвивка 
 
 
 
 
 

Вируси с обвивка: 
 

Вирусите с обвивка не са много стабилни, т.е. те реагират чувствително към всички 
дезинфекциращи средства в сравнение с вирусите без обвивка.  Пример за вируси с обвивка: 
Influenza (грип), HIV (Aids), HBV (Хепатит B), HCV (Хепатит C), Vaccinia (едра шарка), BVDV 
(чума). Ако даден дезинфекциращ продукт има вируцидно ограничение, той е ефективен срещу 
тези вируси. 

 
Вируси без обвивка: 

 
Вирусите без обвивка са много стабилни. Те оцеляват в текстил сред другите повече от няколко 
седмици. Също така дезинфекциращите средства трябва да бъдат с много високо съдържание 
на етанол (алкохол) или да имат специални активни вещества (алдехиди, пероксиди). Пример за 
вируси без обвивка: норовируси, ротавирус, полиома-SV40= HPV (причинява рак на шийката на 
матката), полио (детски паралич), адено, хепатит А (жълтеница). 
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Препоръки за начина на действие срещу вируси: 
 

Вируцидно ограничение: 
 

В института Робърт Кох продуктът е минал проверка за вируцидно ограничение срещу BVDV и 
Vaccinia. Ако продуктът действа срещу тези вируси, също така той е ефективен и срещу 
всички обвити вируси. 
 
Вируцид: 

 
Ако един продукт действа срещу полио, адено, полиома (SV40) и едра шарка означава, че 
той е вируциден продукт и освен това той е ефективен и срещу норовируси и други вируси 
без обвивка. За проверка на ефективността срещу норовируси в Германия се тества също така 
и Murine Norovirus. Проверката се извършва в съответствие с EN 14476. 

 
Тези експертизи не са взети предвид от ÖGHMP /  DGHM /  VAH , тъй като тези организиции не 
вземат предвид вируцидните действия на продуктите. 

 
 
 
Начини за разпространението на вируси: 

 
Както при бактериите, вирусите също могат да попаднат чрез ръцете в устата. Поради 
тяхния размер вирусите се пренасят много лесно, например хепатит В може да се предава 
чрез прането (засъхнала кръв по прането). За разлика от бактериите човек може да се 
ваксинира срещу много вирусни заболявания. Бактериалният тест при бактериите не може 
да се прилага при вирусите. Правилните и последователни мерки за дезинфекция на 
ръцете и повърхностите са още по-важни. 

Хранителните продукти се освобождават от вируси посредством загряване до > 60°C. 
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Общи вируси в областта на социалните грижи: 
 
 
Норовирус (без обвивка): 

 

 
 

Тези видове вируси често се появяват през зимата (октомври-април) и се предават много лесно.  
Заболяването е съпроводено от тежко повръщане, тежка диария и температура. Норовирусите 
имат висока резистентност3 срещу дезинфектанти, т.е. средството трябва да действа вируцидно. 
Основният начин на предаване е фекално-орален4. Норовирусите се предават много лесно. 
Предаването от човек на човек е възможно например чрез въздушно-капкова инфекция5. 

 

Ефективен срещу норовируси: septLIQUID PLUS (време на въздействие 15 секунди), 
hygienicVIRUZID, septLIQUID SENSITIVE (време на въздействие 1 минута) 

 
 
 
 
 
ХИВ (с обвивка): 

 

 
 
Човешки имуннодефицитен вирус, обикновено съкратен като ХИВ или наричан още човешки вирус 
на имунната недостатъчност. Инфекцията протича с различна дължина, обикновено няколко години 
инкубационен период до СПИН, заболяване на човешката имунна система. ХИВ се предава чрез 
контакт с телесните течности кръв, сперма, вагинален секрет и кърма. 
 
Ефективен срещу ХИВ: septLIQUID SENSITIVE; septLIQUID PLUS, hygienic3000, 
hygienicPLUS, hygienicDES FORTE, hygienicVIRUZID, hup DISINFECT, wcDISINFECT 
 
 
 
 
 
 

3 Съпротива 
4 От отделянето към устата 
5 Предаване на причинителите на болести по въздуха (кашлица, контакт с ръце-хрема) 
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Хепатит А (без обвивка): 
 

 
 
Хепатит А е инфекциозна болест (жълтеница) причинена от вируса на хепатит А. Основният 
симптом е остро възпаление на черния дроб. Хепатит А не е хроничен и в повечето случаи се 
лекува спонтанно, без сериозни усложнения. Предава се чрез заразена вода или храна (напр. миди) 
и се появявя в нашите географски ширини като вносна болест след пребиваване в рискови зони. 
Ваксинацията е най-добрият начин за защита срещу хепатит А. Хепатит А се нарича също и 
болестта на "мръсните ръце". 
 
Ефективен срещу хепатит A: Ръце: septLIQID PLUS 2 x една след друга в продължение на 
30 сек. Повърхности: hygienicVIRUZID 
 
 
 
 
Хепатит В и С (с обвивка): 

 

 
 
Хепатит В е инфекциозно заболяване на черния дроб, което често е остро (90%), понякога също 
протича хронично. Хепатит В и С се предават чрез кръвта. С около 350 милиона хронично 
инфектирани души хепатит В е най-често срещаната вирусна инфекция в света. Лечението на един 
хроничен хепатит В е трудно, поради това превантивната ваксинация е най-важната мярка за 
предотвратяване на инфекцията. 
 
Хепатит С при хората е инфекциозна болест причинена от вируса хепатит С. Предаването става 
чрез кръвта; лечение е възможно в ограничена форма и в зависимост от генотипа на вируса 
хепатит С. 
 
Ефективен срещу хепатит В и С: septLIQUID SENSITIVE; septLIQUID PLUS, hygienic3000, 
hygienicPLUS, hygienicDES FORTE, hygienicVIRUZID, hup DISINFECT, wcDISINFECT 
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Инфлуенца-грип (с обвивка): 
 

 
 
Предава се по въздуха или чрез секрет (хрема), наричана въздушно-капкова инфекция6. 
Основните симптоми са: 
 

• внезапно започване на болестта 
• изразено неразположение на цялото тяло 
• висока температура до 40 градуса по Целзий 
• втрисане 
• главоболие и умора 
• болки в ставите 
• суха кашлица 
• загуба на апетит, гадене и повръщане 

 
Ефективен срещу инфлуенца-грип:  septLIQUID SENSITIVE,  septLIQUID  PLUS,  
hygienic3000, hygienicPLUS, hygienicDES FORTE, hygienicVIRUZID, hup DISINFECT, 
wcDISINFECT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Предаване на причинителите на болести по въздуха (кашлица, контакт с ръце-хрема) 
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Паразити: 
 

Паразитите са насекоми и следователно дезинфектантите не са ефективни. 
 

 
Scabies / Краста: 

 

 
 

Крастата (медицински Scabies) е широко разпространено кожно заболяване при хората. 
Причинява се от кърлеж. Полусферични, с размер 0,3 мм женски проникват в роговия слой на 
кожата, къдете изхвърлят изпражненията си и снасят яйцата си. Вашите секрети образуват 
везикули, папули, пустули, мехури, белези и струпеи.  На заразените пациенти се забранява 
работа и престой в обществени зони. 

 
 
 
Въшки: 

 

 
 

Главовата въшка е безкрило насекомо и принадлежи към семейството на човешките въшки. 
Този род включва четири вида, два от които паразитират главно по хората. Два от тях са 
главовата и дрешната въшка. Името на дрешната въшка е по-скоро подвеждащо, тъй като тя 
използва дрехите по тялото като " място за отстъпление", но всъщност тя смуче кръв от цялото 
тяло, с изключение на главата. Половите или срамните въшки също паразитират главно по 
хората. 
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Креватна дървеница: 
 

 
 

Креватната, също и къщна дървеница живее в леглата на топлокръвните същества-предимно 
хора-и се храни с тяхната кръв. Тяхната слюнка причинява за повече от седмица много силен 
сърбеж при повечето хора. Къщната дървеница се унищожава с инсектициди.  Друг метод е 
използването на специална печка за увеличаване на температурата в помещението за ден и 
половина на около 55 °C. При тази температура умират насекомите и тяхните яйца. Този 
метод трябва да се прилага само от специалисти. 
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Списък с препоръчани защитни и предпазни средства за 
употреба в случай на поява на инфекциозни болести в домове 
за възрастни хора и социални грижи 

 
 
 
 

• Защитна престилка и / или защитно облекло 
 

• Ръкавици за еднократна употреба 
 

• ЛПС- маска (нормална и с филтър за твърди частици) 
 

• Защитна каска за главата 
 

• Обувки за смяна 
 

• Съдове и прибори за еднократна употреба 
 

• Кесия за баня за еднократна употреба 
 

• Кърпа за ръце за еднократна употреба 
 

• Кофа за боклук с педал 
 

• Плътен кош за пране с капак 
 

• Средство против заразяване на кожата за грижа на съвместно живущите 
 

• Средство за дезинфекция на ръце 
 

• Дезинфектант за повърхности с вируцидно действие (hygienicVIRUZID) 
 

• Табели за обозначение на стаята (напр. Моля, информирайте обслужващия персонал 
преди да влезете.- Внимание, защита на медицински данни)
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План за хигиена: 

ESBL, E. Coli 
 

Обитател Единична стая- изолиране на обитателите 
Ограничаване на грижите, възможно най-малък брой на 
обслужващия персонал, който не трябва да бъде 
използван за подготовката и разпределянето на храната. 
Инструкции за дезинфекция на ръцете на обитателите 
Собствена тоалетна и санитарна област 

Стая на обитание Обозначение - Внимание, защита на медицински данни 
Информация от персонала и служителите 
Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно в 
обитаваните области 
(не забравяйте дръжките на вратите и парапетите) 
Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно на WC съоръженията 
(бутон за натискане, WC четка и кранчета на батерията) 

                                        Незабавна дезинфекция при замърсяване с 
телесни течности  

Предпазно облекло Предпазното облекло с дълъг ръкав, което се носи при контакт с                                                                                                       
обитателите се съхранява в стаята 
При увреждане на респираторната система (дихателни пътища)- 
ЛПС-маска 
Предпазната престилка да се пере често, поне след всяка една 
смяна 

Ръкавици носете при контакт с обитателите 
Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата  

Дезинфекция               Дезинфекция на ръцете преди и след контакт с обитател 
на ръцете  
препоръчван продукт: septLIQUID SENSITIVE 

Пране  Събирайте прането от стаята в пералното помещение, отделено в    
пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. Дрехи и спално 
бельо, замърсени с телесни течности се сменят 
 Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят 

Препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 

Посуда редовното почистване е достатъчно 
Отпадъци събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 
                                      пластмасови торби 

 Средства за грижи и  след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 
Посетител  Важат същите хигиенни предписания както при служителите 
Документация                 всички необходими мерки 
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Заключителна 
дезинфекция Дезинфекция на повърхностите в стаята с продукти сертифицирани  

според ÖGHMP I VAH  
Изперете и дезинфекцирайте възглавниците, завивките и 
чаршавите при 60 С0. 
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При заразяване с MRSA  

Локализация: назофаринкса, кожни секрети и рани 
 

Предаване на инфекцията: контактно-битова и капкова инфекция 
 

 

Обитател  Настаняване в единични стаи основно при: 
кашлица/хрема 
силно отделяне на секрети  
при необходимост от почистване 
дезориентирани обитатели 
трахеостомия 

Санитарните дейности трябва да се извършват само в стаята. 
Необходима е дезинфекция на ръцете на обитателите 
Извън стаята обитателите трябва да носят предпазна маска на 
лицето. 
Обитателят се обслужва след всички останали 
 По възможност да се използва еднократна кесия за баня и 
кърпа за ръце  
Използвайте антисептици за лигавицата при почистването 
на зъбната протеза и след това изплакнете с вода, 
използвайте всекидневно нова четка за зъбите 
След смяна на превръзка-смяна и на спалното бельо 
След основни грижи- смяна на бельото 

Стая на обитание              Стаите трябва да бъдат обозначени- (Защита на                                 
медицински данни) 
Вратата трябва винаги да бъде затворена 
Всекидневно след основните грижи и смяната на 
превръзката леглото се застиля. 

                       Трябва да се прави дезинфекция чрез избърсване на 
протекторите на матраците. 

                       След застилане на леглото трябва да се направи 
дезинфекция чрез забърсване на:  

                                             Рамката на леглото 
                                                               Нощното шкафче 

 Дръжката на вратата 
 Tоалетната чиния 
 Кошът за пране и отпадъци 
 Умивалника 

Пособията, използвани за дезинфекциране чрез 
избърсване в стаите всекидневно трябва да се изхвърлят 
и подготвят. 

Служител Само информираните служители могат да се грижат за обитателите 
Служители с хронични кожни заболявания (напр. екземи) не могат 
да се грижат за обитателите. 

Предпазно облекло Всички лица, които влизат в стаите трябва да използват предпазно 
облекло 
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Предпазна престилка При влизане в стаята да се носи предпазно облекло 
Ако след сутрешната дезинфекция на престилката има 
замърсяване тя се сменя веднага 
Престилките се оставят закачени откъм  външната страна в стаята. 
Престилките се изхвърлят в коша за пране в стаята 

Смяна на обувкиl не е необходимо 
Защита на дихателните 
пътища  ЛПС-маската служи за персонална защита срещу заразяване на 

дихателните пътища и кожата на обитателите 
ЛПС-маската се използва при:: основни грижи, 
смяна на превръзки и при застилане на леглото 
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MRSA част II 

 

 
Ръкавици за еднократна Изполват се при всяка дейност в стаята 
употреба   Не пипайте дръжката на вратата със замърсени ръкавици 
                                         Натиснете дръжката на вратата с лакът 
                                         Изхвърляне на отпадъците в стаята – след това дезинфекция на                                                 

ръцете 
Дезинфекция на   

ръцете Преди влизане и излизане от стаята и също след това 
носете ръкавици за еднократна употреба 

препоръчван продукт : septLIQUID SENSITIVE 

Пране на обитателите   Прането на обитателите, кърпите за ръце, кесиите за баня, 
текстилните кърпи за почистване и дезинфекция, 
предпазното облекло, спалното бельо и т.н. се събират в 
стаята, в торбичка, в коша за пране.  

                                        Торбите от прането се изхвърлят отделно в една втора 
торбичка. 
Прането се изпира отделно и машинно при 60°C 

препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 

Посуда  Посудата от стаите на обитателите се събира в един затворен    
контейнер. 
Посудата след закуската се опакова в торба за боклук и се поставя в 
още една торба и се поставя отделно в кухнята. Като алтернатива 
могат да се използва посуда за еднократна употреба. 

Отпадъци Отпадъците (вероятно и посудата за еднократна 
употреба) се събират в кофа, с торба за боклук, в 
стаята. 
Изхвърлянето на торбите с боклук от стаята се извършва 
отделно в още една торба за боклук предобед. 

Средства за грижи и  Трябва да стоят в стаята на обитателя - 1x дневно се 
                                       дезинфекцират  
уреди за диагностика Очила, слухови апарати се почистват и дезинфекцират по  
                                        предписания на производителя          

Посетител Важат същите хигиенни предписания както при служителите 
Документация  Всички мерки се документират подробно 
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Заключителна 
дезинфекция  В стаята трябва да бъде направена основна дезинфекция чрез 
                                        избърсване. 

 Материалите за повторна употреба трябва да бъдат  
дезинфекцирани или да се подготвят за това. 

                                         Дезинфекция на повърхностите в стаята с продукти сертифицирани  
според ÖGHMP I VAH  

                                          Дезинфекциране на спалното бельо и 
пердетата  

препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 

Почистващи служби Почистващите служби трябва да бъдат информирани. 
Стаята се почиства последна. 
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Innovative Hygiene. 
 

www.hagleitner.com 24 

 

 

 

 

VRE: Ванкомицин резистентният Enterokokkus faecium 
 
 

Обитател Единична стая- изолиране на обитателите 
Инструкции за дезинфекция на ръцете на обитателите 
Собствена тоалетна и санитарна област 

  Обитателят се обслужва след всички останали 
 Стая на обитание             Информация от персонала и служителите 

                                          Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно в обитаваните области 
                                         (не забравяйте дръжките на вратите и парапетите) 
                                          Незабавна дезинфекция при замърсяване с 
                                          телесни течности 
Предпазно облекло Предпазното облекло с дълъг ръкав, което се носи при контакт с                                                                                                                      

обитателите да се съхранява в стаята 
                                         Предпазната престилка да се пере често, поне след всяка една               

смяна 

Ръкавици   носете при контакт с обитателите 
Ръкавиците трябва да се изхвърлят в стаята 
Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 

Дезинфекция на ръцете Преди влизане и след излизане от стаята както и след всяка     
манипулация 

препоръчван продукт: septLIQUID SENSITIVE 
Пране  Събирайте прането от стаята в пералното помещение, отделено в    

пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. Дрехи и спално 
бельо, замърсени с телесни течности се сменят 
Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят 
 

Посуда редовното почистване е достатъчно 
Посудата се почиства след посудата на всички останали обитатели 

Отпадъци събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 
                                         пластмасови торби 

 Средства за грижи и  след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика   се почистват и дезинфекцират) 
Посетител   Важат същите хигиенни предписания както при служителите                           

Предпазната престилка е препоръчителна 
Документация Всички мерки се документират подробно 
Заключителна 
дезинфекция Дезинфекция на повърхностите в стаята с продукти сертифицирани  

според ÖGHMPIVAH  
Изперете и дезинфекцирайте възглавниците, завивките и 
чаршавите при 60 С0. 

препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 
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Pseudomonas aeruginosa: 

 
 

Обитател - Единична стая - Изолиране на обитателя 
- Инструкции за дезинфекция на ръцете на обитателя 
- Собствена тоалетна и санитарна зона 
- Обитателят трябва да бъде обгрижван (измиван) последен 

Стая на обитание             - Информация на персонала и  близките 
- Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно в близките до 

обитавания области 
(не забравяйте дръжките на вратите и парапетите) 

                                          Незабавна дезинфекция при замърсяване с 
телесни течности 

Предпазно облекло Предпазното облекло с дълъг ръкав, което се носи при контакт с                                                                                                         
обитателите да се съхранява в стаята 
- Предпазната престилка да се пере често, най-малко 1 път на 

смяна 
 
 
 
 

Ръкавици  носете при контакт с обитателите 
Ръкавиците трябва да се изхвърлят в стаята 
Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 

   Дезинфекция на ръцете Преди влизане и след излизане от стаята както и след всяка     
манипулация 

препоръчван продукт: septLIQUID SENSITIVE 
Пране  Събирайте прането от стаята в пералното помещение, отделено в    

пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. Дрехи и спално 
бельо, замърсени с телесни течности се сменят 
Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят 

препоръчван продукт:havon PERFECT,havon D10 
Посуда  редовното почистване е достатъчно 

Посудата се почиства последна 
Отпадъци събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 

пластмасови торби 
Средства за грижи и  след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 
Посетител Важат същите хигиенни предписания както при служителите,         

Предпазната престилка е препоръчителна 
Документация  всички необходими мерки 
Заключителна 
дезинфекция  Дезинфекция на повърхностите в стаята с продукти       

сертифицирани според ÖGHMPIVAH  
Изперете и дезинфекцирайте възглавниците, завивките и 
чаршавите при 60 С0. 

 препоръчван продукт:havon PERFECT,havon D10 
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Legionellа: 

 
 

Пренасяне  само чрез вода, не може да се пренася от човек на човек 

Обитател не е необходимо изолиране 
Стая на обитание            няма особености 

Внимавайте, обитателят да не използва заразена с Legionella вода 

Предпазно облекло не е задължително 
Ръкавици  както обикновено 

няма особености 
Дезинфекция на ръцете както обикновено  

няма особености 
Пране  няма особености 
Посуда  няма особености 
Отпадъци  няма особености 
Средства за грижи и  след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 

Посетител  няма особености 
Документация Задължителна регистрация 
Заключителна 
дезинфекция няма особености 
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Clostridium difficile 

 
 

Обитател Единична стая- изолиране на обитателите 
Ограничаване на грижите, възможно най-малък брой на 
обслужващия персонал, който не трябва да бъде 
използван за подготовката и разпределянето на храната. 
Собствена тоалетна и санитарна област 

Стая на обитание             Информация от персонала и служителите 
Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно в 
обитаваните области 
(не забравяйте дръжките на вратите и парапетите) 

                                         Незабавна дезинфекция при замърсяване с 
телесни течности 

препоръчван продукт: hygienicVIRUZID с hup DRY 

Предпазно облекло      Предпазното облекло с дълъг ръкав, което се носи при контакт с 
обитателите да се съхранява в стаята 
Предпазната престилка да се пере често, поне след всяка една 
смяна 

Ръкавици  носете при контакт с обитателите 
Ръкавиците трябва да се изхвърлят в стаята 
Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 

Дезинфекция на ръцете Дезинфекция на ръцете преди и след контакт с  обитател, 
при влизане и излизане от стаята 

препоръчван продукт:foamSOAP  PREMIUM, 2x една след друга с 
топла вода 

Пране  Събирайте прането от стаята в пералното помещение, отделено в    
пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. Дрехи и спално 
бельо, замърсени с телесни течности се сменят 
Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят 

препоръчван продукт: havon D10 
Посуда  редовното  почистване е достатъчно 
препоръчван продукт: integralCLEAN CL 

Отпадъци събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 
пластмасови торби 

Средства за грижи и след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 
Посетител  Важат същите хигиенни предписания както при служителите,                     

Предпазната престилка е препоръчителна 
Документация всички необходими мерки 
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Заключителна 
дезинфекция Дезинфекция на повърхностите в стаята с hygienicVIRUZID 
                                            и hup DRY Изперете и дезинфекцирайте възглавниците,         
                                              завивките и чаршавите при 60°С. 
 препоръчван продукт: havon D10 
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„Затворена” туберкулоза: 

 
 

Обитател Изолация според правилата не е необходима 
При промиване на рани и абцеси се препоръчва изолация 
Съответствие с основната хигиена 

Стая на обитание            няма особени изисквания 
Нормалната дезинфекция на повърхностите е достатъчна 

                                         Незабавна дезинфекция при замърсяване с 
 телесни течности 

препоръчван продукт: алкохолни продукти като hup DISINFECT,hygienicDES FORTE 
или hygienicVIRUZID 

Предпазно облекло при контакт с инфектиран материал 
Ръкавици  носете при контакт с обитателите 

Ръкавиците трябва да се изхвърлят в стаята 
 Дезинфекция на ръцете  след директен контакт с пациент 

                                         Внимание: по-дълго време на действие на дезинфекциращото       
средство  

препоръчван продукт: 2 x една след друга septLIQUID PLUS 

Пране  няма особени предпазни мерки 
Събирайте замърсеното пране от стаята, бельото се 
събира отделно  
Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят 

                                         Съответствие с основната хигиена 
Посуда  редовното почистване не е достатъчно 
препоръчван продукт: integral CLEAN CL или ecosoiBIO DES 
Отпадъци  отпадъците, съдържащи причинител на болестта се събират от  

стаята и се изхвърлят отделно в затворена пластмасова торба 
Средства за грижи и след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 
Посетител Без специални мерки 
Документация всички необходими мерки 
Заключителна 
дезинфекция Дезинфекция на повърхностите в стаята със следните продукти: 
препоръчван продукт: алкохолни продукти като hup DISINFECT,hygienicDES FORTE 
                                       Изперете и дезинфекцирайте възглавниците, завивките и   
                                        чаршавите при 60 С0. 
препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 
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Листерия: 

 
 

Обитател Препоръчва се изолиране на обитатели с тежка диария 
Стая на обитание            Информация от персонала и служителите  
                                        Обозначение на стаята - Защита на медицински данни 

Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно в    
обитаваните области (не забравяйте дръжките на 
вратите и парапетите) 
Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно на WC съораженията 
(бутон за натискане, WC четка и кранчета на батерията) 

                                         Незабавна дезинфекция при замърсяване с 
                                         телесни течности 

Предпазно облекло Предпазна престилка 
Предпазната престилка да се пере често, поне след всяка една 
смяна 

Ръкавици   носете при контакт с обитателите 
                                           Ръкавиците трябва да се изхвърлят в стаята 
                                          Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 
Дезинфекция на ръцете  Преди влизане и след излизане от стаята както и след всяка    

манипулация на пациент,след контакт с материал, съдържащ 
причинител на болестта  

препоръчван продукт: septLIQUID SENSITIVE 

Пране   Събирайте прането от стаята в пералното помещение, отделено 
в пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. Дрехи и 
спално бельо, замърсени с телесни течности се сменят 
Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят 

препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 

Посуда редовното почистване е достатъчно 
Посудата се почиства след посудата на всички останали 
обитатели 

Отпадъци  събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 
пластмасови торби 

Средства за грижи и след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика  се почистват и дезинфекцират) 
Посетител  Важат същите хигиенни предписания както при служителите 
Документация  всички необходими мерки 
Заключителна 
дезинфекция Дезинфекция на повърхностите в стаята с продукти 

сертифицирани според ÖGHMPIVAH  
Изперете и дезинфекцирайте възглавниците, завивките и 
чаршавите при 60 С0. 

препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 
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Салмонела: 

 
 

Обитател Препоръчва се изолиране на обитатели с тежка диария 
Стая на обитание             Информация от персонала и служителите  
                                         Обозначение на стаята - Защита на медицински данни 

Основна дезинфекция 1 x дневно в обитаваните 
области (не забравяйте дръжките на вратите и 
парапетите) 
Основна дезинфекция 1 x дневно на WC съораженията (бутон за 
натискане, WC четка и кранчета на батерията) 

                                          Незабавна дезинфекция при замърсяване с 
  Предпазно облекло Предпазна престилка 

                                        Предпазната престилка да се пере често, поне след всяка една 
смяна 

Ръкавици  носете при контакт с обитателите 
Ръкавиците трябва да се изхвърлят в стаята 
Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 

Дезинфекция на ръцете Преди влизане и след излизане от стаята както и след всяка  
манипулация на пациент, след контакт с материал, съдържащ 
причинител на болестта 

препоръчван продукт:septLIQUID SENSITIVE 

Пране Събирайте прането от стаята в пералното помещение, отделено в    
пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. Дрехи и спално 
бельо, замърсени с телесни течности се сменят 
Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят 

препоръчван продукт:havon PERFECT,havon D10 
Посуда                         редовното почистване е достатъчно 

Посудата се почиства след посудата на всички останали 
обитатели 

Отпадъци събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 
пластмасови торби 

Средства за грижи и след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 
Посетител Важат същите хигиенни предписания както при служителите 
Документация  всички необходими мерки 
Заключителна 
дезинфекция Основна дезинфекция на повърхностите в стаята с             

продукти сертифицирани според ÖGHMPIVAH  
Изперете и дезинфекцирайте възглавниците, завивките и 
чаршавите при 60 С0. 

препоръчван продукт:havon PERFECT,havon D10 
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Campylobacter: 

 
 

Обитател Изолиране на обитатели с тежка диария 
Стая на обитание               Информация от персонала и служителите  

 Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно в обитаваните          
области (не забравяйте дръжките на вратите и парапетите) 

  Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно на WC съораженията   
(бутон за натискане, WC четка и кранчета на батерията) 

                                          Незабавна дезинфекция при замърсяване с 
 телесни течности 

Предпазно облекло Предпазна престилка 
                                         Предпазната престилка да се пере често, поне след 

всяка една смяна 

Ръкавици  носете при контакт с обитателите 
                                         Ръкавиците трябва да се изхвърлят в стаята 
                                         Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 
Дезинфекция на ръцете  Преди влизане и след излизане от стаята както и след всяка  

манипулация на пациент, след контакт с материал, съдържащ 
причинител на болестта 

препоръчван продукт:septLIQUID SENSITIVE 

Пране  Събирайте прането от стаята в пералното помещение, отделено 
в пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. Дрехи и 
спално бельо, замърсени с телесни течности се сменят 

 Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят 
препоръчван продукт:havon PERFECT, havon D10 

Посуда редовното  почистване е достатъчно 
                                       Посудата се почиства последна 

Отпадъци събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 
пластмасови торби 

Средства за грижи и след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 
Посетител Важат същите хигиенни предписания както при служителите 
Документация всички необходими мерки 
Заключителна 
дезинфекция  Дезинфекция на повърхностите в стаята с продукти 

сертифицирани според ÖGHMPIVAH  
Изперете и дезинфекцирайте възглавниците, завивките и 
чаршавите при 60 С0. 

препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 
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Норовируси: 

 
 

Обитател  Изолиране на обитателите 
Ограничаване на грижите, възможно най-малък брой на 
обслужващия персонал, който не трябва да бъде 
използван за подготовката и разпределянето на храната. 
Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно на WC съораженията 
(бутон за натискане, WC четка и кранчета на батерията) 

                                        Инструкции за дезинфекция на ръцете на обитателите 
Собствена тоалетна и санитарна област 
 Стая на обитание             Обозначение- Защита на медицински данни 
Информация от персонала и служителите   Дезинфекция на 
повърхностите 1 x дневно в   обитаваните области (не забравяйте 
дръжките на вратите и парапетите)                                      
Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно на WC съоръженията 
(бутон за натискане, дръжка на WC четка и кранчета на 
батерията) 

                                      Незабавна дезинфекция при замърсяване с 
телесни течности 

препоръчван продукт:hygienicVIRUZID и hup DRY, 
hup DISINFECT 

Предпазно облекло Предпазното облекло с дълъг ръкав, което се носи при контакт с                                                                                                       
обитателите да се съхранява в стаята 
Предпазната престилка да се пере често, поне след всяка една 
смяна 

Ръкавици  носете при контакт с обитателите 
                                       Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 
Дезинфекция на ръцете Дезинфекция на ръцете преди и след 

контакт с обитател 
 препоръчван продукт:septLIQUID PLUS, septLIQUID SENSITIVE (1 минута) 
Пране  Събирайте прането от стаята в пералното помещение, 

отделено в  пластмасова торба, прането да се пере на 
60 С0. Дрехи и спално бельо, замърсени с телесни 
течности се сменят 
Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се 
сменят 

препоръчван продукт: havon PERFECT,havon D10 

Посуда редовното  почистване е достатъчно 
Отпадъци събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 

пластмасови торби 
Средства за грижи и след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 
Посетител Ограничаване на посещенията 

Важат същите хигиенни предписания както при служителите 
Документация всички необходими мерки 



Innovative Hygiene, 

 

 

Заключителна 
дезинфекция Дезинфекция на повърхностите в стаята с hygienicVIRUZID 

и hup DRY 
Изперете и дезинфекцирайте възглавниците, завивките и       
чаршавите при 60 С0.  

препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 
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ХИВ: 

 
 

Обитател Изолиране на обитателите само ако           
има инфектиран 
Съответствие с основната хигиена 

Стая на обитание           Обозначение- Защита на медицински данни 
                                        Незабавна дезинфекция при замърсяване с 

телесни течности 
                                        постоянна дезинфекция на повърхностите само при  инфекциозни  

заболявания  
препоръчван продукт: всички продукти сертифицирани според ÖGHMP/VAH 

Предпазно облекло      Да се носи предпазно облекло с дълъг ръкав при възможен 
                                          контакт с телесни течности, екскременти и секрети 
                                         Престилката се съхранява в стаята 
                                         Предпазната престилка да се пере често, поне след всяка една 

смяна 
Ръкавици  носете при възможен контакт с телесни течности 
                                         Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 
Дезинфекция на ръцете Дезинфекция на ръцете преди и след контакт с обитател 
препоръчван продукт: septLIQUID SENSITIVE 
Пране  Събирайте прането от стаята в пералното помещение, отделено в    

пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. Дрехи и спално 
бельо, замърсени с телесни течности се сменят 

                                         Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят  
препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 
Посуда редовното почистване е достатъчно 
Отпадъци събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 

пластмасови торби 
Средства за грижи и след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 
Посетител Важат същите хигиенни предписания както при служителите 

(възможно заразяване-не се предава при нормален социален 
контакт) 

Документация всички необходими мерки 
Заключителна 
дезинфекция Дезинфекция на повърхностите в стаята с hygienicVIRUZID 

и hup DRY 
                                          Изперете и дезинфекцирайте възглавниците, завивките и            

чаршавите при 60 С0.  
препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 
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Хепатит A: 

 
 

Обитател Единична стая- изолиране на обитателите 
Ограничаване на грижите, възможно най-малък брой на 
обслужващия персонал, който не трябва да бъде 
използван за подготовката и разпределянето на храната. 
Собствена тоалетна и санитарна област 

Стая на обитание             Обозначение (Защита на медицински данни) 
                          Информация от персонала и служителите 
                          Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно в обитаваните 

области 
                         Незабавна дезинфекция при замърсяване с 

телесни течности 
препоръчван продукт:hygienicVIRUZID и hup DRY 
Предпазно облекло Предпазното облекло с дълъг ръкав, което се носи при контакт с                                                                                                                

обитателите да се съхранява в стаята 
                                     Предпазната престилка да се пере често, поне след всяка една    

смяна 
Ръкавици  носете при контакт с обитател или при контакт с материал, 
                                        съдържащ причинител на болестта  
                                        Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 

 Дезинфекция на ръцете Дезинфекция на ръцете преди и след контакт с обитател 
или при контакт с материал, съдържащ причинител на болестта 

препоръчван продукт:2 x една след друга septLIQUID PLUS 
Пране Събирайте прането от стаята в пералното помещение, отделено в    

пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. Дрехи и спално 
бельо, замърсени с телесни течности се сменят 
Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят  

препоръчван продукт: havon D10 

Посуда Посудата се почиства последна, редовно почистване 

Отпадъци събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 
пластмасови торби 

Средства за грижи и след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 
                                       съхраняват се в стаята на обитание 
Посетител Информиране на посетителя - Защита на медицински данни 

Важат същите хигиенни предписания както при служителите 
Документация всички необходими мерки 
Заключителна                 Дезинфекция на повърхностите в стаята с hygienicVIRUZID 
дезинфекция и hup DRY 

                                             Изперете и дезинфекцирайте възглавниците, завивките и                                
чаршавите при 60 С0.  

препоръчван продукт: havon D10 
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Хепатит B I C: 

 
 

Обитател  Не е необходимо изолиране в отделни стаи 
                                       Ограничаване на грижите, възможно най-малък брой на   

обслужващия персонал, който трябва да има силен имунитет 
                                       (при Хепатит B) 
Стая на обитание            Незабавна дезинфекция при замърсяване с 

телесни течности 
Предпазно облекло Да се носи предпазно облекло с дълъг ръкав при възможен  

контакт с телесни течности, екскременти и секрети 
                                      Предпазната престилка да се хвърля за пране при замърсяване 

Ръкавици носете при възможен контакт с телесни течности и екскременти 
                                      Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 
Дезинфекция на ръцете Дезинфекция на ръцете преди и след контакт с обитател или 

при контакт с материал, съдържащ причинител на болестта 
препоръчван продукт: septLIQUID SENSITIVE 

Пране  Събирайте прането от стаята в пералното помещение, отделено в    
пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. Дрехи и спално 
бельо, замърсени с телесни течности се сменят 

                                       Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят 
препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 
Посуда Посудата се почиства последна, редовно почистване 
Отпадъци  събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 

пластмасови торби 
Средства за грижи и след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 
                                      съхраняват се в стаята на обитание 

Посетител Важат същите хигиенни предписания както при служителите (при 
нормални социални контакти) 
Без специални мерки I защита на медицински данни 

Документация  всички необходими мерки 
Заключителна 
дезинфекция  Дезинфекция на повърхностите със следните продукти: 

hygienic3000, hygienicPLUS, hygienicDES FORTE, 
hygienicVIRUZID hup DISINFECT, wcDISINFECT 
Изперете и дезинфекцирайте възглавниците, завивките и                              
чаршавите при 60 С0. 

препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 
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Инфлуенца: 

 

 
Обитател  Изолиране на посетителите 
Стая на обитание                 Дезинфекция на повърхностите 1 x дневно в обитаваните 

области 
препоръчван продукт:hygienic3000,hygienicPLUS,hygienicDES FORTE, 

hygienicVIRUZID 
hup DISINFECT,wcDISINFECT 

Предпазно облекло Без специални предпазни мерки 

Ръкавици  носете при възможен контакт с телесни течности и 
екскременти 

                                        Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 

Дезинфекция на ръцете Дезинфекция на ръцете преди и след контакт с обитател или 
при контакт с материал, съдържащ причинител на болестта 

препоръчван продукт: septLIQUID SENSITIVE 

Пране Събирайте прането от стаята в пералното помещение, отделено в    
пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. Дрехи и спално 
бельо, замърсени с телесни течности се сменят 

Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят 

Посуда редовно почистване 
Отпадъци               Не са необходими специални мерки  
 Средства за грижи и след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 

Посетител Важат същите хигиенни предписания както при служителите 
Без специални мерки I защита на медицински данни 

Документация всички необходими мерки 
Заключителна 
дезинфекция Дезинфекция на повърхностите със следните продукти:: 

hygienic3000,hygienicPLUS,hygienicDES FORTE, 
hygienicVIRUZID hup DISINFECT,wcDISINFECT 
Изперете и дезинфекцирайте възглавниците, завивките и 
чаршавите при 60 С0. 

препоръчван продукт: havon PERFECT, havon D10 
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Краста I Scabies: 

 
 

Обитател Изолиране на обитател 
                                        Ограничаване на грижите, възможно най-малък брой на             

обслужващия персонал  
Контрол и съвместно лечение на лицата, които са били в 
контакт– лични посощения (след 6 седмици) 

Стая на обитание            Обозначение (Защита на медицински данни) 
                                         Тапицерии и килими 1 x дневно се почистват 

Информация от персонала и служителите 
Предпазно облекло  Предпазното облекло с дълъг ръкав, което се носи при контакт с                                                                                                              

обитателите да се съхранява в стаята 
Предпазната престилка да се пере често, поне след всяка една 
смяна 

Ръкавици  носете при контакт с обитателите 
Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 

Дезинфекция на ръцете Средствата за дезинфекция на ръцете нямат доказан ефект 
                                        Измиване на ръцете и почистване на ноктите след контакт с    

обитател 
Пране Събирайте прането от стаята в пералното помещение, отделено в    

пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. –ако това не е 
възможно, прането се съхранява 14 дни в херметично затворени 
торби или се държи при температура на замръзване  

                                       -18 C0  за 14 часа 
                                       Облеклото и спалното бельо 1 x дневно се сменя 
                                        (също възглавниците и завивките) 
                                       Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят 
Посуда редовно почистване е достатъчно 
Отпадъци събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 

пластмасови торби 
Средства за грижи и след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 
                                           Маншета от апарата за кръвно налягане се пере при 60 C0  
Посетител Регулиране на посещенията или  важат същите хигиенни 

предписания както при служителите 
Документация всички необходими мерки 
Заключителна               Заключителната дезинфекция няма ефект 
дезинфекция Основно почистване 
                                      матраци, тапицирани мебели, килими се почистват със силно      

засмукване 
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Innovative Hygiene, 

 

 

 
Въшки: 

 

 

Обитател  Изолиране на обитател 
                                     Ограничаване на грижите, възможно най-малък брой на 

обслужващия персонал 
Контрол и съвместно лечение на лицата, които са били в контакт 

Стая на обитание           Обозначение (Защита на медицински данни) 
                                      Тапицерии и килими 1 x дневно се почистват 

Дезинфекция на повърхнотсите 1 x дневно 
Информация от персонала и служителите 

Предпазно облекло Предпазното облекло с дълъг ръкав, което се носи при контакт 
с обитателите да се съхранява в стаята 

 Предпазната престилка да се пере често, поне 
след всяка една смяна 

                                      Използва се предпазна шапка срещу въшки по главата                                                   
 

Ръкавици  носете при контакт с обитателите 
Издърпайте маншета на ръкавицата върху ръкава на дрехата 

Измиване на ръцете Дезинфекцията на ръцете няма ефект. 
                                     Измиване на ръцете преди и след контакт с обитател 

Пране Събирайте прането от стаята в пералното помещение, 
отделено в пластмасова торба, прането да се пере на 60 С0. –
ако това не е възможно, прането, 3 седмици при главови 
въшки и 6 седмици при дрешни въшки, се съхранява в 

                                      херметично затворени торби или се държи при температура на 
замръзване 18 C0  за 24 часа 
Облеклото и спалното бельо 1 x дневно се сменя 
(също възглавниците и завивките) 
Кърпата за ръце и кесията за баня след употреба се сменят 

Посуда редовно почистване е достатъчно 
Отпадъци събират се от стаята и се изхвърлят отделно в затворени 

пластмасови торби 
Средства за грижи и след употреба се почистват и дезинфекцират (подлогите 
уреди за диагностика се почистват и дезинфекцират) 

Маншета от апарата за кръвно налягане се пере при 60 C0, 
гребените и четките се обработват термично 

Посетител  Ограничаване на посещенията, Важат същите хигиенни 
предписания както  при служителите 

Документация всички необходими мерки 
Заключителна                
дезинфекция Заключителната дезинфекция няма ефект, вместо това 

се извършва  основно почистване от специалисти  
                                     матраци, тапицирани мебели, килими се почистват със 

силно засмукване 
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